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1. Doktoranci z CAMK'u zapraszają na „I Spotkanie Młodych”
Doktoranci z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika zapraszają na "I Spotkanie
Młodych", które odbędzie się w dniach 13-15 marca 2014r.
Spotkanie przeznaczone jest dla studentów myślących o karierze naukowej w astronomii.
Jednocześnie wcale nie trzeba być studentem ostatnich lat. Podczas konferencji przedstawione
zostaną informacje nt. badań naukowych, realizowanych pomysłów i sposobu funkcjonowania
CAMK z punktu widzenia najmłodszej generacji naukowców tam pracujących.
Nie ma żadnej opłaty konferencyjnej, a dla osób chcących opowiedzieć o swoich badaniach i
zainteresowaniach naukowych, pracach magisterskich lub licencjackich oferowane są bezpłatne
noclegi na terenie Instytutu!
Serdecznie zapraszamy
Karolina Bąkowska
2. Protokół z Walnego Zebrania Członków PTA
W trakcie ostatniego, XXXVI Zjazdu PTA w CAMK w Warszawie, odbyło się jak zwykle Walne
Zebranie Członków. Osobom zainteresowanym lub nieobecnym na WZC przesyłam protokół z tego
zebrania (Walne-Zebranie-Warszawa2013.pdf).
Agnieszka Kryszczyńska
3. EWASS 2014 – Genewa, Szwajcaria
Please find the First announcement of the European Week of Astronomy and Space Science 2014
Conference in the link below
https://events.kuoni-dmc.com/ei3/cm.esp?id=100120&pageid=_4030LF2I3
Could you please forward the announcement to the members of your national society ?
With kind regards,
Marc Türler (LOC Chair)
4. Składki członkowskie PTA
Przypominamy, że od roku 2014 składka członkowska PTA wynosi 90 zł.
Prosimy o wpłaty na konto PTA, 00-716 Warszawa, ul Bartycka 18.
Millenium S.A., nr konta: PL 93 1160 2202 0000 0000 2906 0524
5. NCN – odrzucanie wniosków z powodu błędów formalnych
Wnioski o finansowanie nauki można składać do 17 marca na konkursy:
SYMFONIA 2 (międzydziedzinowe)
ETIUDA 2 (stypendia doktorskie)

FUGA 3 (staże podoktorskie)
TANGO 1 (wdrożeniowe)
Ogłoszenia znajdują się na stronie http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy.
Dokładne przepisy zmieniają się nieco z konkursu na konkurs i dlatego zawsze trzeba czytać
ogłoszenie dokładnie, a w razie wątpliwości kontaktować się z koordynatorem. W szczególności
proszę zwrócić uwagę na katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych, który jest do
ściągnięcia z tej samej strony. Lepiej zapytać, niż wniosek ma przepaść z powodów formalnych, a
tak często się dzieje.
Przykłady powodów odrzucenia wniosku na etapie formalnym:
– o PRELUDIUM - nie można aplikować ponownie, jak się już je raz dostało
– w PRELUDIUM wnioskodawca nie może dla siebie przewidzieć stypendium, tylko
honorarium
– w pozycji "Inne koszty bezpośrednie" nie może pojawić się wynagrodzenie, nawet dla
studenta na lato
– do kosztów bezpośrednich nie można wliczać kosztów zmiany miejsca zamieszkania
– do kosztów bezpośrednich nie można wpisać kosztów reperacji sprzętu ani serwisu
– wersję papierową wniosku trzeba dosłać w terminie
– zakładki trzeba wypełniać w języku angielskim, jeśli nagłówek to sugeruje; wypełnienie np.
zakładki "Academic and Research Cereer" po polsku dyskwalifikuje projekt; niczego nie
może brakować !!!
– nie można sobie ułatwiać życia nie wypełniając pewnych pól czy pisząc "Please compare
English version". W szczególności na I etapie eksperci mają wgląd TYLKO w skrócony
opis, nie mają dostępu do pełnego opisu
– brak wypełnienia choćby jednej zakładki (np. dane dla kierownika jednostki dla partnera
itp.) dyskwalifikują projekt
– jeżeli są koszty inne, to musi być wypełniona zakładka uzasadniająca te koszty
– przy limitach czasu po doktoracie nie zawsze można odliczyć okres urlopu macierzyńskiego
(nie można, jeśli nie było 'stosunku pracy')
Bożena Czerny
6. Wnioski o finansowanie DUN
Zarząd przygotowuje wniosek o finansowanie Działalności Upowszechniającej Naukę. Najbliższy
termin składania wniosków mija 31 marca. Zarząd prosi P.T. Członków o niezwłoczną informację
na temat planowanych zadań (w tym konferencje, wydawnictwa, festiwale nauki, etc.) przed
najbliższym zebraniem, które odbędzie się 7 marca w CAMK w Warszawie, oraz włączenie się do
prac nad przygotowaniem wniosku i ewentualne przybycie na zebranie Zarządu. Apelujemy też o
podjęcie wysiłków o zdobywanie środków na działalność upowszechniającą astronomię w swoich
środowiskach, w lokalnych samorządach. PTA może pełnić rolę pozarządowego podmiotu tych
inicjatyw (ważny KRS, konto bankowe, obsługa księgowa, etc.).
7. Urania - Postępy Astronomii
Urania-PA dziękując za liczne darowizny (można je odliczyć od podatku) przypomina wszystkim
Koleżankom i Kolegom o konieczności finansowego wsparcia i szerokiej promocji pisma w
społeczeństwie, szczególnie w szkołach. Nasza oferta "prenumerat sponsorowanych" za 50% ceny
spotkała się z minimalnym odzewem. Członków i przyjaciół PTA mających dzieci w szkole,
namawiamy do wpływania na komitety rodzicielskie, by wzbogacały o Uranię biblioteki swoich
szkół. Dyrektorów instytucji związanych z astronomią i naukami przyrodniczymi namawiamy o
zamieszczanie w Uranii płatnych reklam swojej oferty edukacyjnej i popularnonaukowej.

8. 1% podatku
Jak co roku o tej porze apelujemy o przekazywanie 1% podatku na rzecz cierpiącego na
stwardnienie rozsiane kolegi Jerzego Madeja z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu
Warszawskiego. Kolega Madej, który mimo choroby ciągle pracuje, ma ogromne wydatki związane
z leczeniem i rehabilitacją.
Chcąc mu pomóc musimy przekazać 1% podatku za rok 2013 na rzecz Polskiego Towarzystwa
Stwardnienia Rozsianego (PTSR), podając numer KRS (0000083356) i tytuł wpłaty "PLiR Jerzy
Madej" (podanie tego tytułu jest konieczne - jeżeli tego nie zrobimy wpłata przejdzie na rzecz
PTSR).
Informacje o PTSR i jego działalności można znaleźć na stronie
http://www.ptsr.org.pl/pl/?poz=Top/D/3/30..
1% podatku możecie też Państwo przekazać na rzecz Nowej Ścieżki Dydaktycznej po rezerwacie
przyrody „Meteoryt Morasko”, którą planujemy otworzyć w 100 rocznicę odkrycia pierwszego
meteorytu, w listopadzie 2014r. KRS Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra:
0000117212, cel szczegółowy: „Morasko”.
Ponadto 1% podatku możecie też Państwo przekazać na rzecz ochrony ciemnego nieba w Polsce
(szczegóły na stronie http://www.ciemneniebo.pl) poprzez Stowarzyszenie POLARIS.
KRS: 0000076686, cel szczegółowy „Ochrona Ciemnego Nieba”.

